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 القطع المستخدمة فى األسقف المعلقة و اللياسة

األوميجا التى تستخدم فى األسقف المعلقة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زاوية األركان فى األسقف المعلقة

 

سقف المعلقةوميجا فى األسى لحمل األ  

 



 

 

 

 

 



 الزاوية المستخدمة فى اللياسة لألركان

 

 



شاسيه السقف المعلق





 



  أسقف الجبسوم بورد
  الجبسوم بورد المقاوم للحريق والرطوبة

 سم 240×سم  120األلواح الجبسية بمقاس 

 مم 12.5مم أو  9.5بسماكة و
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 (مم 8و أمم  6بسمك ) شنل سى -1 

  (مم 6بسمك ) االوميجا -2 

 سم 60خرى و المسافة بين القطعة و اآل

تثبت فى الحائط بالبراغى و خوابير  Lزاوية حرف  -3 

 مم يثبت عليها االوميجا 6بالستيك 



 

للتحكم فى ارتفاع السقف  مم 6مقلوظ بسمك  سيخ تعليق -1 

 سم 70و المسافة بين السيخ و اآلخر  المعلق

 فى السقف الخرسانىالتعليق سيخ نحاسى لتثبيت  خابور -2 

 صامولة 2سيخ التعليق بواسطة  لتثبيتسى كلبس  -3 

 الصامولة -4 

 لتثبيت االوميجا بالسى شنلالواير كلبس  -5 

 البراغى ) المسامير (  -6 

 سم 20و المسافة بين المسمار و اآلخر 

 ) التيب القماشي(

 على جميع يتم الصاقهحيث يستخدم في عملية معجون الفواصل 

 لكي تتماسك مع بعضها البعض ويسهل األلواح بينالفواصل 
  المعجون بعد ذلك التصاق



 

 



 التيب معويستعمل المعجون األمريكي 
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 تنفيذ سقف معلق
 عالمه مكانه بشد هذا الخيط واترك مخيط على السطح وق اجلب

 
 الخيط الى الوراء شد

 
 الخيط اترك
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 على عالمه مستقيمه تحصل
 

 
 ثم ننفذ هذه الخطوط فى االماكن التى سوف ترتكز عليها

 

 
 

بعد ذلك نحضر الزاويه التى سوف يرتكز عليها الفيشر باستقامه 
 واحده 
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 ثم نقوم بتركيب الفيشر فى السقف

 وظهحمل
الحمل االساسى صنعت فيشر او حامل قوى النه هو  من انك كدأت

 على السقف وهو نقطة ارتكاز السقف 

 
 بعد التاكد من الفيشر وربطه جيدا

 نشبك السلك الذى سوف يحمل السقف
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 ونربطه جيدا
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بعد ذلك نحضر الزاويه المرتكزه على الفيشر ونقوم بقياس طول 
 الغرفه ونقص الباقى
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 بعد ذلك نربط السلك اللى فى الفيشر فى االعلى فى زاويه االرتكاز

 

 
ونقوم بربطها جيدا بعد التاكد من ان السقف متساوى وليس 

 منحدر

 
 اذا كان هناك اى وصله نقوم بربط هذه الوصله ببعض
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 على هذه االشكال الطوليه بعد االنتهاء سوف تحصل
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بعد ذلك يتسنى لنا ان نعرف طريقة عمل االشكال العرضيه حتى 

 تظهر لنا مربعات السقف المعلق
 يوجد باسفل كل سلك فتحه تستخدم فى ربط االعمده ببعض
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نقوم بتركيب جميع المربعات بنفس الطريقه حتى الحصول على 

 هذا الشكل

 
 بعد ذلك ال يبقى غير ترتيب االلواح فوق المربعات
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  األسقف المشدودة ) الفرنسية (

 
  

عبارة عن نسيج من البي في سي قابل للشد تحت درجة حرارة معينة  هوالسقف المشدود 
شكل أي التصميم يصنع حسب الطلب من حيث المساحة وال والحائط  ويشد من الحائط الى

 . مثبتة بالحوائط نيومموويعلق بمسارات أل
 
 
 

  
  



 
    

  .صممت لتقاوم عوامل البيئة ولتأتي بتصاميم خياليه ةوتركيبات خاص تتركب من مواد
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 المميزات
 .تريده ي شكلأو تصمم أوحرية التصمييم بحيث تستوحي  ةواأللوان المتعدد األشكال-1
 .انها ضد الماء -2
  فى وجود األثاث.امكانية التركيب -3
  .عشر سنوات saudiceiling ضمان شركة -4
  .حسب تعقيد الشكل يام علىأ 5الى  3التركيب يستغرق من -5
  .النقل سهولة -6
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 تركيبال ةطريق
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 وحمامات غرف نوم
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  ذواقة ترضي كل األالمشدود يتوفر بخامات والوان عد السقف
 

 والشفافة الخامة غير الالمعة
 الحريرية الخامة
 الالمعة الخامة
 الرخامية الخامة

 والجلدية الخامة الخشبية
 الديكور خامة

 ( الخامه المخملية ) القطيفة
  لون 160 وهي بألوان مختلفة حوالي

 



 
 رخامي مثال شكل

 ها تعاطبيتم و ةي رسمأ ختارن .. ةوفيها تقنيه الطباع
 
 

  



 
  

من تنفيذ تصميمك باالضاءة و تركيب فتحات التكييف وجميع السقف المشدود  يمكنك
 . الصحية التمديدات
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  األمان البيئي
ثناء وقوع الحريق فهو خاضع لجميع أوال ينتج مواد سامة  السقف المشدود اليحترق
كذلك يعتبر السقف المشدود ذو كفاءة لعزل مان من الحريق واأل المعايير الدولية ومعايير
   رطوبةالصوت وكذلك ال يقبل ال



 مطابخ
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 الكليبسو تقنية

  بطريقة عصرية و الحوائطسقف األ تقنية لتغطية هي
 نيثيور مصنوعه من ألياف البولستر مغطاه بطبقة من البولي وهي

يصل خمسة أمتار دون فواصل وتتميزبخامات شفافة تتيح لإلضاءة المرور من  وبعرض
صاميم واالفكار الف من التكما يمكن طباعة األ جوًا مثاليا في الديكور الداخلي خاللها لتطفي

 باقي المواد مع العلم `ذات مقاومة عالية من حيث وطبعا تختلف بطريقة التركيب عن عليها
في  عالية جدا حتى تكون واضحة وأكيد الزم يكون تهادقالخدوش طبعا الصورة الزم تكون 

 تناسب بين الصورة وحجم السقف أوالجدار أكيد الصور ثالثية األبعاد 
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 ةالضوئي ليافاأل

 األلياف الضوئية تضفي جماال وأحساسا نعم والجمال واالبحار في مكان غير المكان  المتعة
الخداع البصري  وهذاانها تبحر بك في الخيال وحركة الشهب والوميض مشهد النجوم رائعا 

  ء وتهيء ألجواء رومانسيةالجذاب لخلق أماكن خاصة تشعراألنسان بالهدو
 
 

  
 

  



  

 
  



 
  



 

 
 :  المشدودة يمكن تنفيذها بثالث طرق ف الضوئية باألسقفادمج األلي

الجبس أعلى  وأالبالستيكية وهي ترتيب النجوم في سقف من الرغوة •الطريقة االولى 
النجوم وعند  حداث ثقب في السقف المشدود وفي النهار لن ترىاالسقف المشدود من دون 

  حلول الظالم سترى عدد من النجوم المذهلة
المشدود وهي  وهي ترتيب النجوم على السقف المشدود مع ثقب السقف•الطريقة الثانية 

  د السقفطريقة رائعة ستكون النجوم على حدو
لياف ومنح األ وهي طريقة الشهب يتم ترتيب النجوم بثقف السقف المشدود•الطريقة الثالثة 

 سم عن السقف المشدود 25الى  10طول يتراواح من 
  



وهي كامل الغرفة مع سطوع لوجيا حديثة تتيح توزيع الضوء لونتك هياألسقف المضيئة 
 . ويستخدم مصابيح الفلورسينت لعكس الضوءاالضاءات  الحل الجديد من حيث

 

 
 

  داء الفريدمع األ تجمع بين التصميمقف المضيئة األس
 



 
  

  المضيئة تضمن األسقف
  في كامل الغرفة وبمقدار واحد توزيع االضاءة•
 جيد جتحقيق مزا•
  يعطي تأثير الضوء الطبيعي•
 خدمة سهلة•
 للماء والرطوبة ةممقاو•
  جدار مضيئ مع وجود خيار امكانية تنفيذ•

 على السقف او الجدار الطابعة

 
 



  الديب الين
ن مع يثرغوة البولي يور مصنوع منسم 2م وبسمك  2.5م* 1.2لواح أعباره عن 

التقنية لم يعد هناك حاجة لتمديد  بهذهنيوم بالداخل موصلة للكهرباء مولن من األيشريحت
وكذلك يمكن ضاءة في أي مكان بالسقف اال وبكل بساطة يمكنك تركيبعلى السقف أسالك أ

  فولت 12اللوح بتيار ذو فولتية منخفضة  يربط طرفكانها نزعها ببساطة وتغيير م
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  ةسقف المعلقاأل
 الغرض من استخدام األسقف المعلقة

الحصول على شكل جمالى فى بعض الفراغات مثل الفراغات  
 التجارية واإلدارية وغيرها .

بأعمال التهوية  العمل على عدم إظهار التركيبات الخاصة 
 وغيرها .والتكييف 

يمكن استخدامه كعازل للصوت بين الطوابق وبعضها فى  
حالة وجود فراغات يتسبب عنها ضوضاء للفراغات 

 المحيطة بها .
يجب استخدامه فى الفراغات التى تتطلب تهوية أو تدفئة  

 ميكانيكية .
ى المحالت التجارية واألماكن اإلدارية يمكن استخدامه ف 

لتثبيت كاميرات المراقبة به كدواعى أمنية للحفاظ على 
 المبنى من السرقات .

كما يثبت به يكن أن يثبت به مجسات لإلنذار بوجود حريق  
رشاشات اطفاء الحريق للسيطرة على أى حريق ينشب 

 داخل المبانى .
لفة دون أن تظهر يمكن من خالله إنارة الفراغات المخت 

فبعض أنواع األسقف يتم ية فى السقف التركيبات الكهرب
استبدال أحد البالطات ويوضع محلها بالطة من الزجاج 

فنحصل على الضوء الالزم فى واسفلها وحدات اإلنارة 
 الفراغ دون تشويه الشكل الجمالى .

الصافى للفراغ عند  يعمل على تقليل اإلرتفاع الداخلى  
ولكن ذلك يمكن ان يعد أحد عيوب األسقف الحاجة لذلك 

المعلقة فى حالة الفراغات ذات اإلرتفاعات الداخلية 
 المنخفضة .
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يمكن من خالله بسهولة عمل أعمال الصيانة الدورية  
ية والتركيبات ألعمال التكييف والتهوية واألعمال الكهرب

 السقف المعلق .األخرى المرتبط تركيبها ب

 
 الشروط الواجب توافرها فى األسقف المعلقة

 سهولة التركيب والفك . 
 إمكانية تنظيفه بسهولة . 
 إمكانية إصالحه وصيانة األجزاء التى تتلف منه . 
ة دتعدالبالطات التى يتم تركيبها تكون بمقاسات وأبعاد م 

ومختلفة لتناسب جميع أبعاد الفراغات الممكن ان تستخدم 
 فيها .

أى ضمان متانة وقوة يتوافر فيه عامل األمان بعد تركيبه  
 تثبيته فى السقف األصلى .

 عمال الخاصة بالمكيفات .األتتوافر فيه أماكن كافية إلمرار  
 منخفض التكاليف . 
 يعمل كعازل جيد للصوت . 
أن يراعى فى المواد المستخدمة للبالطات أن يكون معامل  

ذلك من وإن كان أكبر التمدد لها فى المعدل المسموح به 
وجب ترك مسافات أثناء التركيب بين البالطات وبعضها 

 لتفادى حدوث األضرار .
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بأشكال متعددة لتناسب التصميمات أن تتوافر األسقف  
الداخلية المختلفة للفراغات المختلفة لعدم اإلخالل بإنسجام 

 الشكل الجمالى للفراغ .
أن تكون البالطات وجميع التركيبات األخرى للسقف المعلق  

حتى ال تصبح عامل لزيادة األحمال على ذات وزن خفيف 
 . السقف األصلى للمبنى بما يهدد سالمة المنشأ

عند عمل الشبكة المتقاطعة التى يثبت عليها السقف من  
المعدن يجب أن يراعى معالجته جيدا ضد الصدأ ليدوم أطول 

 فترة ممكنة .
فنجد أن تكون البالطات فى السقف جيدة المقاومة للحريق  

أن بعض الشركات المنتجة لهذه البالطات تحرص على 
حد الشركات تعلن أن فأتوفير هذا الشرط وألكبر مدة ممكنة 

 دقيقة . 90منتجها يقاوم الحريق حتى 
تراعى أن تكون المسامير المستخدمة فى تربيط أجزاء  

 السقف من الصلب المعالج لحمايته من الصدأ .
فى الطرقات إلهتزاز لأن تكون جميع أجزاء السقف مقاومة  

فمن والممرات ونتيجة لإلستخدام الدائم لها بكثافات عالية 
الممكن أن يؤثر ذلك على البالطات بأن يحدث لها خلخلة أو 

 سقوط من أماكنها .
تكون البالطات لها القدرة على مقاومة الرطوبة وال تتأثر  

حيث أن هذه البالطات تتعرض للرطوبة بدرجات مختلفة بها 
فبعض الفراغات مثل الفراغات الداخلية باختالف الفراغ 

بينما فراغات لقدر كبير من الرطوبة للمنازل ال تتعرض 
 أخرى مثل المحالت التجارية تتعرض لقدر أكبر من الرطوبة 

فيجب تصنيع هذه البالطات بأنواع تتناسب مع جميع 
 الظروف والدرجات المختلفة للرطوبة داخل المبانى .

من المفضل أن تستخدم بالطات األسقف من النوع العاكس  
يعطى إنطباع بإتساع الفراغ بما  للضوء الساقط عليه حيث

يقلل من النقص الحادث فى اإلرتفاع الداخلى بعد تركيب 
 السقف المعلق .



 4 

 
 

 عيوب األسقف المعلقة 
فى حالة استخدام األسقف المعلقة يقلل ذلك من االرتفاع الصافى 

للفراغات حيث عند تركيب الشبكة التى تثبت عليها البالطات يجب 
وأيضا لتركيبات ها إلمكانية تركيب البالطات ترك مسافة أعال

من  سم 20نقص حوالى عنه مما ينتج اإلضاءة والمكيفات 
 اإلرتفاع 

 
 تصميم السقف المعلق

أبعاد الفراغ  لىايتم تصميم األسقف المعلقة بعد الرجوع  
وأيضا تحديد نوع السقف المستخدم المراد تنفيذ السقف فيه 

 أو سقف قطعة واحدة باألبعاد المطلوبة سواء كان شرائح 
 أو بالطات . 

أكثر األنواع التي تحتاج إلى حسابات دقيقة نسبيا هو  
بعاد الفراغ مع أبعاد البالطات للحصول على حل جيد أل

 البالطات المستخدمة .
كما يتميز هذا النوع عن باقي األنواع بسهولة عمل  

تشكيالت فى األسقف تتناسب مع التصميم الداخلي للغرف 
 ولكن مع مراعاة أبعاد هذه البالطات .

ويتم أوال حساب أبعاد الغرفة ثم ضبط هذه األبعاد مع أبعاد  
لعمل حساب المسافات اإلضافية الوحدة التكرارية للبالطة 

المسافات اإلضافية فى األركان يمكن وفى جوانب السقف 
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فيها وضع نوع آخر من البالطات بأبعاد مناسبة لهذه 
أو يمكن تقطيع البالطات باألبعاد المطلوبة أيهما المسافات 

ات تنتج شرائح طولية يتم بها كوهناك بعض الشرأسهل 
ن الشبكة التى يركب عليها البالطات تغطية الجزء الظاهر م

) أي يغطى بها التقاطعات جميعها (بعض التشكيالت التى 
 يمكن عملها من بالطات السقف 

 شكل مجرد للسقف المعلق
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حيث أن السقف بوجه عام يمثل جزء من المبنى والتصميم  

مما يجعل شكله وتصميمه يؤثر فى الطابع العام الداخلي له 
وتمثل األرضيات للمبنى حيث يجب مراعاة أن يتماشى معه 

 واألسقف أكبر األسطح الظاهرة فى الفراغات المختلفة .
قديما كانت معظم األسقف المعلقة تكون من نفس خامات  

واألسقف المعدنية أيضا كانت الحوائط مثل الخشب والجلود 
ة االستخدام لخفة وزنها و لسهولة تركيبها وصيانتها منتشر

ولكن فى وسهولة تثبيت تركيبات اإلضاءة والتهوية فيها 
اآلونة األخيرة تم استبدال استخدام األسقف  بنفس مادة 

 الحوائط باألسقف الجبسية .
 



 7 
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 تركيب األسقف المعلقةاشتراطات أمان أثناء وبعد 
ية لآلالت المستخدمة حتى ال مراعاة مواقع األسالك الكهرب 

تعوق هذه األدوات من القيام بوظائفها أو تتسبب في حدوث 
 . مشاكل تسبب أضرار للعاملين

يجب مراعاة أن تكون البالطات المستخدمة من مواد أمنه  
شأنها أن وال يدخل في تكوينها مواد من عند استخدامها 

 تسبب أضرار في الصحة العامة للمتعاملين مع المبنى
ويفضل استخدام األنواع المعروفة المصدر والمنتجة من 

 شركات موثوق بمنتجها

 
  أنواع األسقف المعلقة
 األنظمة ذات الوصالت

وتشمل النظام الشبكى المغطى باأللواح والنظام الشبكى  
يتركب هذا النوع من و  المفتوح ونظام الشرائح الطولية

بخالف النوع  هاالسقف من مواد جافة ويمتاز بسرعة تركيب
 وتتكون معظم هذة االسقف من الواح او شرائح ليفيةاألول 
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أو خشب أو مواد اسبستوس أو معدنية او فلين او صوف 
  خشبى او قش مضغوط ...... الخ

 طريقة التركيب
بخرسانة السقف بواسطة المسامير  تثبت الزوايا المعدنية  

بعاد تعتمد على قياس البالطات المطلوب االفوالذية ب
 .تركيبها

الزوايا اسياخ معدنية بأقطار واطوال تناسب  هتربط بهذ 
 .نزول السقف الجديد أسفل السقف االصلى

الرئيسية مع هذة االسياخ عن طريق ادخال  الكمراتتربط   
 لكمرة.اقوب المصممة على االسياخ داخل الث

 الكلبساتالرئيسية بواسطة  لكمراتامع توصل العوارض  
 لكمرةاث يتم ادخالها بالفتحات الخاصة بها فى يالمناسبة ح

فراغات مناسبة  العوارض  هعلى ان تشكل هذ ةيسيالرئ
 لمساميراو تجمع معا وتربط با لقياس البالطات واشكالها 

  الفراغات الخاصة بالبالطات هوالصواميل الخاصة لتشكل هذ
تركب البالطات فى اماكنها بالفراغات المشكلة حسب تصميم  
وطريقة التركيب بهدف ادخال البالطة وتركيبها  لكمراتا

ا شريطة تطابق او العارضة حسب موقعه لكمرةاعلى حافة 
 ةالبالطات المتجاور
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  أنواع األسقف المعلقة
  من  حيث المواد المصنعة

يتم عمل أسقف معلقة من الخشب بانواع كثيرة مثل تعليق 
 االسقف بداليات أو مثبتة بدكم من الخشب في السقف

 االسقف المعلقة الخشبية
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  أنواع األسقف المعلقة

  حيث المواد المصنعةمن  
االسقف تتميز بتشكليها عن طريق صبها فى قوالب كما يمكن  ههذ

وتعطى شكل تزيينى وقدرة تدعيمها بعازل من الصوف المعدنى 
تقبل جميع الدهانات ويمكن تركيب و هائلة على مقاومة الحرائق

                     الخدمات داخلها سواء كهرباء أو مياه .... الخ
 تمنع انتقال الصوت وذلك بمليء الفراغ بالعزل المناسب  *
  .سريعة التنفيذ ونظيفة *

مناسبة لجميع المباني من فنادق ومكاتب وبنوك ومنازل   *   
 ومدارس .... الخ
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 ةاالسقف الجبسي
 بالطات جبسية ماصة للصوت

  .مم 9سم سمك  60×  60بالطات جبسية ماصة للصوت مقاس 
 . مم 6بالطات جبسية مثقبة بثقوب قطر 

البالطات مغطاة من الوجه بطبقة من الفنيل ومن الخلف بطبقة 
ومغطاة من الجوانب بطبقة  األسود المتصاص الصوت من الفيلم

 لبالطة ضد الرطوبة اضمانأعلى حماية وذلك  من الفينيل
 .( %95مقاومة للرطوبة بنسبة )
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 بالطات جبسية بالفينيل

 120×  60سم ،  60×  60بالطات جبسية بالفينيل بمقاسات 
مصنعة من و مم 12.5مم و  9.5وبسمك  سم 150×  60سم ، 

ألواح جبسية إنتاج شركات ألمانية مغطاة بطبقة من الفينيل 
البالطات مقاومة و لف مغطى بطبقة من األلمونيوم فويلوالخ

البالطات قابلة للغسيل و ومقاومة للحريق%  90للرطوبة بنسبة 
  .ومقاومة لنمو البكتريا
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   أسقف بالطات مخرمة
أسقف بالطات جبسية مثقبة ذات حافة أو غاطسة أو مسطحة 

ومغلفة مم 12.5مم او9.5مصنوعة من ألواح جبسية سمك 
أو الفينيل أو دهان بالستيك قابل للغسيل  p v c بطبقة من الـ

 .مم 12مم أو  6وثقوب بقطر 
 األسقف المعدنية

المدهون الكتروستاتيك ببوية فن جليعتبر األلمونيوم أو الصاج الم
  ضد البكتريا المادة الخام األساسية لألسقف المعلقة المعدنية

المعدنية إلى األنواع التاليةوتنقسم األسقف    
   أسقف معلقة معدنية

بشفة و بدون شفة من  بالطات معدنية مثقبة وغير مثقبة 
الصاج المجلفن المدهون الكتروستاتيك ببوية  األلمونيوم أو من

أو  سم 120×  60أو  سم 60×60ضد البكتريا بمقاسات 
.إمكانية تصنيع مقاسات خاصة طبقا لطلب العميل 

   أسقف شرائح معدنية
عبارة عن شرائح األلمونيوم أو من الصاج المجلفن المدهون 

 20 –سم 15 –سم 10ببوية ضد البكتريا بعرض  الكتروستاتيك
تستخدم للمكاتب والشركات وصاالت العرض  سم 30 –سم 

.المفتوحة والحمامات والمطابخ  
  التركيبات المتعلقة باألسقف المعلقة

 يف ياعمال التك – 1
 وسائل اطفاء الحريق -2
 ةكاميرات المراقب -3
 ةءوسائل االضا -4

 أعمال اإلضاءة
يتوقف توفير فراغ جيد مهيأ لالستخدام على اختيار وسائل 

اإلضاءة فى الفراغات المختلفة باختالف وظائفها التى صممت من 
 اجلها
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  أنواع اإلضاءة

هي التي تضيء المكان و تحقق الضوء العام إضاءة عامة :  
  . للغرفة

هي التي تعطي دعم و مزيد من الضوء إضاءة مركزة :  
  . النشاط في الغرفةالمباشر لمراكز العمل و 

هي التي تستخدم لتبرز النقاط الجمالية في :  إضاءة موجهة 
المنزل و تلفت النظر إليها كالتحف أو اللوحات أو الديكورات 

  . اإلنشائية
وتتميز اإلضاءة  اإلضاءة الجيدة هي اإلضاءة الفعالة والمؤثرة

واليها الجيدة بقدرتها على توضيح مسارات الحركة بين الغرف 



 21 

و عليه يجب  وإبراز مناطق الجلوس والعمل وكذلك راحة العينين
مراعاة مصادر الضوء الطبيعية في التصميم المعماري للمبني و 
تكون اإلضاءة طبيعية مصدرها الشمس او تكون وحدات إضاءة 

و إن انتقاء وحدات  صناعية و في هذه الحالة لها مصادر مختلفة
من خطوات المرحلة األخيرة في عملية  اإلضاءة ليست إال خطوة

تنفيذ أي نظام إضاءة وهنا يجب أن ندرك انه ليس بمقدور وحدة 
اإلضاءة مهما بلغـــــــت أناقتها و جاذبيتها أن تعوض عدم وجود 

 .إضاءة جيدة
  أنواع اإلضاءة الصناعية

  :الثريات 
أفخم وحدات اإلضاءة و تحقق إضاءة عامة للمكان تعتبر من 

وأبرز استخداماتها في غرف االستقبال والمعيشة وتصنع من 
الحديد المشغول أو  و البرونز و خامات متعددة أهمها النحاس

 المطلي وتتدلى غالبا من سقف الغرفة ومنها الكالسيكي و الحديث
الضوء  و قد تحلى بقطع الكريستال المختلف األشكال لكسر

 وتشتيته في كافة االتجاهات
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  :األطباق 
وأفضل مكان لها حجرات  وتصنع غالبا من الزجاج بهياكل معدنية

 السقف فى ةالنوم والمداخل والممرات وعادة ما تكون مثبت
 ينالع ؤذىتوتعطي إضاءة خافتة ال 

 
  : المصابيح المعلقة

لمراكز النشاط في الغرفة و تستخدم عادة لتحقيق إضاءة مركزة 
 .مثل كاونتر المطبخ
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